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6 sierpnia 2019 r. Konstancin – Jeziorna  



Rozporządzenie NC HVDC - wprowadzenie 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1447 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

 

 

Artykuł 1 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące przyłączenia do sieci: 

a) systemów wysokiego napięcia prądu stałego (systemów HVDC); 

b) Modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC). 
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Rozporządzenie NC HVDC - definicje 

Artykuł 2  

Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje: 

1) „system HVDC” oznacza system elektroenergetyczny przesyłający energię w formie prądu stałego o wysokim napięciu pomiędzy 

dwiema lub więcej szynami prądu przemiennego, zawierający co najmniej dwie stacje przekształtnikowe HVDC z liniami lub kablami 

przesyłowymi prądu stałego pomiędzy stacjami przekształtnikowymi HVDC; 

2) „moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC)” oznacza moduł parku energii przyłączony za pomocą jednego 

lub więcej przyłączy HVDC do jednego lub więcej systemów HVDC; 

3) „osadzony system HVDC” oznacza system HVDC przyłączony w ramach obszaru regulacyjnego, który w momencie instalacji 

nie został zainstalowany na potrzeby przyłączenia modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego ani na potrzeby przyłączenia 

instalacji odbiorczej; 

4) „stacja przekształtnikowa HVDC” oznacza część systemu HVDC składającą się z jednej lub kilku jednostek przekształtnikowych 

HVDC zainstalowanych w tej samej lokalizacji wraz z budynkami, reaktorami, filtrami, urządzeniami mocy biernej, sterowania, 

monitorowania, zabezpieczeniowymi, pomiarowymi i pomocniczymi; 

5) „jednostka przekształtnikowa HVDC” oznacza jednostkę złożoną z jednego lub więcej mostków przekształtnikowych 

wraz z co najmniej jednym transformatorem przekształtnikowym, reaktorami, urządzeniami sterowania jednostką przekształtnikową, 

niezbędnymi urządzeniami zabezpieczeniowymi i przełącznikowymi oraz ewentualnymi urządzeniami pomocniczymi używanymi 

do przekształcania. 3 



Rozporządzenie NC HVDC – zakres stosowania 

Artykuł 3 

Zakres stosowania 

1. Wymogi niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do: 

a) systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów 

back-to-back; 

b) systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną, 

c) osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do 

sieci przesyłowej; oraz 

d) osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do 

sieci dystrybucyjnej, jeśli właściwy operator systemu przesyłowego (OSP) wykaże, że wywołują 

one skutki transgraniczne. Przy dokonywaniu oceny właściwy operator systemu przesyłowego 

bierze pod uwagę długoterminowy rozwój sieci. 
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Rozporządzenie NC HVDC – pozwolenia na użytkowanie 

W zakresie nowych systemów HVDC (art. 55 NC HVDC) oraz nowych PPM DC (art. 60 NC HVDC) 

opracowano  wnioski o: 

• pozwolenie na podanie napięcia (EON),  

• tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION),  

• ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON), 

• ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON).  

 

W związku z oddzielnymi podstawami prawnymi dla obu obiektów ww. dokumenty przygotowano w 

oddzielnych wariantach. 

 

5 



Zakres przedmiotowy NC HVDC (I) 
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 Przyłączenie Obiektów do sieci Operatora Systemu przez innego Operatora Systemu: 



Zakres przedmiotowy NC HVDC (II) 
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 Przyłączenie Obiektów do sieci Operatora Systemu przez Podmiot niebędący Operatorem Systemu: 



Procedura pozwolenia na użytkowanie 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1447 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

 

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla przyłączania  

nowych systemów HVDC 
 

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla przyłączania 

nowych modułów parku energii z podłączeniem 

prądu stałego 
 



Procedura pozwolenia na użytkowanie 
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Procedura pozwolenia na użytkowanie dla nowego systemu HVDC 

 

Pozwolenie na podanie napięcia - EON 

Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie - ION  

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie - FON 

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

tymczasowej istotnej modyfikacji mającej istotne znaczenie dla 

działania systemu HVDC 

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

stwierdzenia przez właściciela awarii sprzętu prowadzącej do 

niezgodności z niektórymi wymogami trwającej dłużej niż 3 

miesiące  

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

stwierdzenia przez OSP niezgodności z niektórymi wymogami 

trwającej dłużej niż 3 miesiące  



Procedura pozwolenia na użytkowanie (I) 
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• EON – Pozwolenia na podanie napięcia; 

• ION – Tymczasowego pozwolenia na użytkowanie; 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

Bezterminowo 

Zawarcie umowy 
przyłączeniowej 

Próbny przesył 
energii 

Praca systemu 
HVDC 

Max 2 lata Max 2 lata 

Wydanie 
i wejście 
w życie 

EON 

Wydanie 
i wejście 
w życie  

FON 

Wniosek 
o wydanie 

EON 

Wniosek 
o wydanie 

ION 

Wniosek 
o wydanie 

FON 

Wydanie  
i wejście 
w życie  

ION 

Podanie 
napięcia 

Testy 
napięciowe 

Testy zgodności 



Procedura pozwolenia na użytkowanie (II) 
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Testy  
zgodności 

Wydanie 
LON 

i zawieszenie  
FON 

Wydanie 
i wejście 

w życie FON 
Podanie 
napięcia 

Praca 
systemu 

HVDC 

Max 12 mies. 

Wniosek 
o wydanie 

LON 

Powiadomienie właściwego OS o 
potrzebie przeprowadzenia 

modernizacji/ remontu/ 
naprawy  

Czynności 
modernizacyjne/ 

remontowe/ 
naprawcze 

Zakończenie czynności 
modernizacyjnych/ 

remontowych/ 
naprawczych 

Wygaśnięcie 
LON 

i wznowienie  
FON 

Dalsza praca 
systemu 

HVDC 

Zapewnienie 
pełnej zgodności  

z wymogami 

Bezterminowo Max 3 mies. 

Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

• LON – Ograniczonego pozwolenia na użytkowanie. 

 
Synchronizacja 



Wykaz dokumentów, które będą publikowane na stronach internetowych Operatorów 

I. Dokument główny procedury: 

„Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC” 

 

II. Dla nowych systemów HVDC: 

1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON 

4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON 

 

III. Dla nowych PPM DC: 

1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON 

4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

 


